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 LIETUVOS PRAMONĖS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS  
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 I. BENDROJI DALIS 
 

1. Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (toliau - Federacija) yra savarankiška, 
savanoriška profesinių sąjungų organizacija, vienijanti  pramonės ir kitų ūkio šakų įmonių, įstaigų, profesines 
sąjungas ir susivienijimus, bei darbuotojams atstovaujantis juridinis asmuo.  

2. Federacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Tarptautinės darbo 
organizacijos konvencijomis ir kitomis tarptautinėmis sutartimis bei šiais Įstatais. 

 3. Federacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą. 
Federacija pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. 

4. Federacija turi savo sąskaitas bankuose, savo atributiką ir buveinę.  Yra paramos gavėja ir teikėja, gali 
būti kitų juridinių asmenų steigėja. 

5. Sprendimą dėl Federacijos buveinės priima Federacijos taryba. 
 
 

 II. TIKSLAI IR VEIKLA 
 

6. Federacijos tikslai: 
6.1. Atstovauti nariams ir darbuotojams sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas su 

valstybinės valdžios ir savivaldos institucijomis bei darbdaviais. 
6.2. Jungti ir koordinuoti profesinių sąjungų  organizacijų veiksmus ginant profesinės sąjungos narių 

teises ir teisėtus interesus, įgyvendinant darbo, ekonominę ir socialinę politiką. 
6.3. Skatinti vienybę, nustatant bendrą Lietuvos profesinių sąjungų politiką, remti profesinių sąjungų 

solidarumą. 
6.4. Bendrauti su Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinėmis profesinių sąjungų  organizacijomis. 
6.5. Gerinti darbuotojų sveikatingumo, poilsio sąlygas, vystant kultūrinį ir sportinį judėjimą. 
7. Federacijos veikla: 
7.1. Teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei dėl įstatymų ir poįstatyminių teisės 

aktų, reguliuojančių darbo santykius ir darbuotojų ekonomines bei socialines garantijas priėmimo, 
papildymo, pakeitimo ar panaikinimo, dalyvauja projektų svarstyme. 

7.2. Sudaro susitarimus su valstybinės valdžios, savivaldos ir ūkiniais organais, darbdaviais. 
7.3. Sudaro kolektyvines ir kitas sutartis, kontroliuoja sutarčių vykdymą. 
7.4. Atstovauja ir koordinuoja Federacijos profesinėms sąjungoms ir jų nariams valstybinės ir savivaldos 

organuose, santykiuose su darbdaviais, dalyvauja sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus. Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skelbia ir dalyvauja streikuose, mitinguose, protesto akcijose ir kituose 
renginiuose savo narių teisėtiems reikalavimams ginti. Streikas skelbiamas LR įstatymų nustatyta tvarka. 
Streikui vadovauja  sudarytas streiko komitetas.  

7.5. Palaiko savo narių teisėtas protesto akcijas ir streikus, kaip kraštutinę priemonę kolektyviniams 
darbo ginčams sureguliuoti, savo teisėtiems interesams apginti. 

7.6. Teikia juridinę pagalbą Federacijos profesinėms sąjungoms ir jų nariams bei atstovauja jų 
interesams teismuose. 

7.7. Organizuoja profesinių sąjungų narių ir aktyvo švietimo, kultūros ir sporto renginius, skleidžia 
profesinių sąjungų patirtį. 

7.8. Siekia gauti finansavimą iš trečiųjų šalių (Europos komisijos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 
Lietuvos biudžeto, Baltijos ir Šiaurės šalių ir kt.), inicijuodama projektus ir juos įgyvendindama. 

7.9. Gali vykdyti ūkinę – komercinę veiklą. 
7.10. Kita veikla, kuri neprieštarauja šiems įstatams. 
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III. NARYSTĖ 
 

8. Federacijos nariais gali būti pramonės ir kitų ūkio šakų įmonių, įstaigų  profesinės sąjungos ir 
susivienijimai, pareiškę norą tapti Federacijos nariais.  

9. Federacijos  veiklos vystymui gali būti steigiami jaunimo, moterų ir kiti, neturintys juridinio asmens 
teisių, junginiai, kurie veikia pagal Federacijos valdymo organų patvirtintus nuostatus. 

11. Federacijos nariai yra savarankiškos organizacijos, pačios nustatančios savo struktūrą, ryšį su 
kitomis profesinėmis organizacijomis ir veikia vadovaudamosi savo Įstatais, kurie neprieštarauja šiems 
Įstatams. 

12. Į Federaciją įstojama laisvanoriškai, pateikus Tarybai nutarimą, priimtą organizacijos Įstatuose 
nustatyta tvarka. Taryba sprendimą dėl priėmimo į narius priima per 3 mėnesius. 

13. Narių teisės: 
13.1.  Federacijos nariai deleguoja atstovus į Tarybą. 
13.2. Turi teisę reikšti nuomonę, reikalavimus, prašymus, teikti pasiūlymus, klausti ir gauti atsakymus, 

dalyvauti priimant sprendimus ir juos realizuojant, gauti informaciją apie Federacijos veiklą ir lėšų 
naudojimą. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina 
Taryba. 

13.3. Gauti teisinę, organizacinę ir materialinę pagalbą. 
13.4.Narių pareigos: 
13.5.  Federacijos nariai privalo laikytis įstatų ir vykdyti Suvažiavimo bei Federacijos tarybos 

nutarimus, mokėti nustatyto dydžio nario mokestį. 
13.6. Solidarizuotis ir padėti kitiems nariams ginant jų interesus, aktyviai dalyvauti veikloje. 
13.7. Teikti informaciją Federacijos valdymo organams. 
14. Federacijos nario, pažeidžiančio Federacijos įstatus arba 4 mėnesius nemokančio nario mokesčio, 

Tarybos sprendimu, narystė gali būti sustabdyta, apribojant šios organizacijos įgaliojimus ir veiklą  
Federacijoje, nurodant laiką, per kurį turi būti pašalintas pažeidimas (-ai). Veikla gali būti sustabdyta ne 
ilgiau kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Jei per tą laiką nepašalinamas pažeidimas, narys gali būti pašalintas 
iš Federacijos narių ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų. 

15. Pašalintas iš Federacijos narys gali kreiptis dėl pakartotinio priėmimo. 
16. Išstojusiems arba pašalintiems iš Federacijos nariams, įneštos lėšos bei bendro turto dalis 

negrąžinama ir pretenzijos nepriimamos. 
 

 
IV. FEDERACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA  

 
17. Federacijos  valdymo organai:  
17.1. Suvažiavimas 
17.2. Taryba 
17.3. Pirmininkas. 

 
 SUVAŽIAVIMAS 

 
18. Suvažiavimas yra aukščiausiasis Federacijos valdymo organas. 
19. Suvažiavimas šaukiamas kas ketveri metai. Sprendimą sušaukti Suvažiavimą priima ir darbotvarkę 

siūlo Taryba. Apie suvažiavimo datą, darbotvarkę, delegatų atstovavimo normas Federacijos nariams 
pranešama prieš 2 mėnesius, apie neeilinio suvažiavimo – prieš 1 mėnesį. Suvažiavimo nutarimai privalomi 
Federacijos nariams ir jų valdymo organams. 

20. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas esant ne mažiau kaip 2/3 Tarybos balsų  sprendimu. 
21. Delegatus į suvažiavimą renka Federacijos nariai. Kiekvieno Federacijos nario atstovavimo normą 

(delegatų skaičių) nustato Taryba. Suvažiavimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 
delegatų. Suvažiavimo nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. 

22. Federacijos pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas (-ai)  ir Kontrolės komisijos pirmininkas yra  
suvažiavimo delegatais.  
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23. Suvažiavimas: 
23.1.  Renka suvažiavimo darbo organus, kontrolės komisiją, tvirtina suvažiavimo darbotvarkę ir 

reglamentą. 
23.2. Nustato Federacijos uždavinius ir veiklos kryptis, esant būtinumui priima rezoliucijas ir kitus 

dokumentus. 
23.3. Tvirtina bei keičia Federacijos Įstatus, tvirtina kontrolės komisijos nuostatus. Priimami tik tie 

pasiūlymai dėl Įstatų bei nuostatų pakeitimų ir Pirmininko kandidatūros, kurie buvo pateikti iki paskutinio 
Tarybos posėdžio prieš Suvažiavimą. 

23.4. Išklauso ir tvirtina Federacijos Tarybos veiklos ir kontrolės komisijos finansines ataskaitas. 
23.5. Renka Federacijos pirmininką. Pirmininku išrenkamas tas kandidatas, už kurį balsavo daugiau 

kaip pusė dalyvaujančių delegatų. Nesurinkus pakankamai balsų, į antrą turą patenka du daugiausiai balsų 
surinkę kandidatai. Pirmininku išrenkamas kandidatas, surinkęs daugiau balsų. 

23.6. Nustato nario mokesčio  mokėjimo principus.  
23.7. Renka kontrolės komisijos narius ir tvirtina jos veiklos nuostatus. 
23.8. Priima nutarimą dėl Federacijos reorganizavimo, likvidavimo ir likusio turto panaudojimo. 
23.9. Sprendžia kitus Federacijos veiklos klausimus. 
24. Jei į Suvažiavimą nesusirenka reikiamas delegatų skaičius, ne vėliau kaip per trisdešimt dienų 

šaukiamas pakartotinas suvažiavimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų 
skaičiaus, jei apie Suvažiavimo datą buvo pranešta raštu (įskaitant el. paštu, faksu) nariams ne vėliau, kaip 
prieš dešimt dienų.  

 
 

TARYBA  
 

25. Taryba yra kolegialus Federacijos valdymo organas, kuris organizuoja Federacijos veiklą tarp 
suvažiavimų ir įgyvendina jos veiklos kryptis. 

26. Tarybą sudaro profesinių sąjungų - narių pirmininkai, Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas (-ai), 
Federacijos jaunimo sektoriaus pirmininkas (ar įgaliotas atstovas), Moterų sektoriaus pirmininkė (ar įgaliota 
atstovė) (jei profesinės sąjungos narės pirmininkas(-ė) tampa moterų ar jaunimo sektoriaus pirmininku (-e), 
tokiu atveju Taryboje jis turi du balsus) bei papildomai profesinių sąjungų - narių deleguoti atstovai (nuo 300 
profsąjungos narių – 1 Tarybos narys). 

27. Tarybos posėdžiai kviečiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą į pusmetį. Posėdžiai, esant 
reikalui, gali būti organizuojami nuotolinėmis ryšio priemonėmis. 
28. Tarybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Taryba 

sprendimus priima ne mažiau kaip 2/3  posėdyje dalyvaujančių narių balsų.  Tarybos nariai, negalintys 
dalyvauti posėdyje, balsuoja el. ryšio priemonėmis.  

29. Tarybos posėdžiai turi būti sušaukti Federacijos pirmininko arba reikalaujant ne mažiau kaip pusei 
Tarybos narių, arba Kontrolės komisijos iniciatyva. 

30. Taryba: 
30.1. Įgyvendina Suvažiavime priimtus nutarimus. 
30.2.  Vadovauja Federacijos veiklai tarp suvažiavimų. 
30.3.  Nustato Valdybos narių skaičių bei renka Valdybos narius. 
30.4.  Tvirtina Tarybos ir Valdybos darbo reglamentus. 
30.5.  Steigia Federacijos padalinius ir vykdymo organus, tvirtina jų veiklos nuostatus. 
30.6. Daro pataisas į galiojančius Įstatus, jeigu Tarybos nariai jas priima vienbalsiai, taip pat  Tarybos 

balsų dauguma turi teisę panaikinti Pirmininko priimtus sprendimus. 
30.7. Sprendžia priėmimo į Federacijos narius ar pašalinimo iš jos klausimus. 
30.8. Svarsto lėšų panaudojimą, tvirtina pajamų - išlaidų sąmatą. Pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitos bei naujos sąmatos projektai pateikiami Tarybai ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki posėdžio. 
30.9. Svarsto susitarimų ir nutarimų projektus. 
30.10. Sprendžia dėl narystės Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse organizacijose, nustato savo atstovų 

minėtų organizacijų organuose dalyvavimo tvarką. 
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30.11. Nustato konkretų nario mokesčio dydį. 
30.12. Nustato Federacijos samdomų darbuotojų etatus, reikalavimus samdomų darbuotojų 

pareigybėms užimti, darbo užmokesčio fondą jiems išlaikyti ir atlyginimus samdomiems darbuotojams, 
tvirtina pareiginius nuostatus. 

30.13. Pirmininkui atsistatydinus, susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti pareigų, laikotarpiui 
iki  Suvažiavimo laikinai skiria naują  Pirmininką. 

30.14. Numato suvažiavimo darbotvarkę ir nustato delegatų atstovavimo normą. 
30.15. Priima sprendimą dėl Federacijos buveinės pakeitimo. 
30.16. Vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę ir turi teisę gauti informaciją 

iš darbdavių apie darbuotojų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali įtakoti 
darbuotojų darbo sąlygas, o taip pat iš valstybės ir savivaldybių institucijų informaciją, susijusią su 
darbuotojų socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir teisėtais interesais. Tarybos nariai gali būti skiriami į 
komisiją kolektyvinės sutarties projektui ruošti, taip pat į taikinimo komisiją ir kitus Federacijos veiklos 
junginius. 

30.17. Sudaro tikslinius fondus ir patvirtina jų  naudojimo tvarką. 
30.18. Priima sprendimus dėl streiko skelbimo, sudaro streiko komitetą ir tvirtina jo veiklos nuostatus. 
30.19. Kontrolės komisijos nariui negalint eiti savo pareigų, išrenka laikiną Kontrolės komisijos narį, 

kuris vykdo pareigas iki artimiausio Suvažiavimo. 
31. Tarybai pirmininkauja Pirmininkas. Jam nesant jį pavaduoja Pavaduotojas. Nesant Pirmininkui ir jo 

pavaduotojui (-ams), Taryba įgalioja vieną savo narį laikinai vykdyti Pirmininko pareigas. 
 

 PIRMININKAS 
 

32. Vienasmenis Federacijos valdymo organas yra Pirmininkas, kuris yra renkamas Suvažiavime.  Darbo 
sutartį su pirmininku pasirašo Tarybos įgaliotas asmuo. 

33. Pirmininkas: 
33.1. Koordinuoja Federacijos narių veiklą, pirmininkauja Tarybos ir Valdybos posėdžiams, organizuoja 

Suvažiavimo ir Tarybos nutarimų vykdymą. 
33.2. Atstovauja Federacijai be atskiro įgaliojimo teisme, valstybinėse bei savivaldos institucijose, 

Lietuvos Respublikos ar užsienio profesinėse sąjungose ir jų organuose, o taip pat santykiuose su kitais 
juridiniais bei fiziniais asmenimis, arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis. 

33.3. Vadovauja Federacijos darbuotojams, sudaro sandorius Federacijos vardu, atsako už Federacijos 
lėšų ir turto racionalų bei teisingą panaudojimą. 

33.4. Atstovauja Federacijai ir jos nariams santykiuose su darbdaviais ir jų organizacijomis. 
33.5. Pasirašo darbo sutartis su į darbą Federacijoje priimamais darbuotojais bei juos atleidžia iš darbo. 
33.6. Pasirašo Federacijos sutartis bei  kitus dokumentus. 
33.7. Teikia juridinių asmenų registrui duomenis apie Federaciją. 
33.8. Ruošia Suvažiavimo, Tarybos ir Valdybos dokumentų projektus.  
33.9. Informuoja Valdybą ir Tarybą apie Federacijos veiklą. 
33.10. Turi Darbo kodekse numatytas darbuotojų atstovų teises, vykdo nevalstybinę darbo įstatymų 

laikymosi priežiūrą ir kontrolę. 
33.11. Kartu su kitais samdomais darbuotojais teikia metodinę pagalbą, juridines ir kitokias konsultacijas 

Federacijos nariams, organizuoja seminarus, mokymus, konkursus, pasidalijimą darbo patirtimi, pažintinius, 
kultūrinius, sportinius renginius. 

34. Pirmininko pavedimu, arba jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga), jo funkcijas vykdo 
Pirmininko pavaduotojas.  

35. Taryba turi teisę sustabdyti Pirmininko įgaliojimus, jeigu daugiau nei 2/3 visų Tarybos narių 
pareiškia nepasitikėjimą. Tokiu atveju ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti sušauktas neeilinis 
suvažiavimas, kurio metu renkamas Pirmininkas. 
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 VALDYBA 
                                                    
36. Valdyba yra Federacijos patariamasis organas.  
37. Valdybą sudaro Pirmininkas, jo pavaduotojas (-ai) ir Tarybos skirti Tarybos nariai.  

     38. Posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja Pirmininkas, arba jo pavedimu Pavaduotojas, arba jei to  
reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Valdybos narių. Posėdžiuose nutarimai priimami bendru sutarimu. Valdybos 
nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, nuomone išreiškia el. ryšio priemonėmis.  

39. Valdyba aptaria tarp Tarybos posėdžių iškylančius klausimus.  
 

 
V. PIRMININKO PAVADUOTOJAI 

 
40. Pirmininko pavaduotojų skaičių nustato Taryba. 
41. Pirmininko pavaduotoją (-us) skiria Taryba iš pirmininko pasiūlytų kandidatų. 
42. Pirmininko pavaduotojai veikia pagal Tarybos patvirtintus pareiginius nuostatus. 
 

 
VI. KONTROLĖS KOMISIJA 

 
43. Kontrolės komisija renkama suvažiavime 4 metams. Komisijos nariais negali būti Tarybos ir 

samdomieji Federacijos darbuotojai. Komisija išsirenka pirmininką, kuris tuo pačiu tampa kito suvažiavimo 
delegatu. Kontrolės komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo kviečiamas į Tarybos  posėdžius. 

44. Kontrolės komisijos nario įgaliojimus pirma laiko gali atšaukti Suvažiavimas. Tokiu atveju 
Suvažiavimas išrenka naują Kontrolės komisijos narį. 

 45. Komisija dirba savarankiškai, pagal Suvažiavime priimtus nuostatus.  
 

 
VII. LĖŠOS IR TURTAS 

 
46. Federacijos lėšos – tai nario mokesčiai, tikslinės lėšos, visuomeninių organizacijų ar atskirų piliečių 

paaukotos lėšos bei kitos gautos pajamos. Federacijai gali priklausyti nekilnojamasis turtas, , transporto 
priemonės bei kitoks turtas. 

47. Turtas ir lėšos naudojamos vykdant veiklą, numatytus tikslus ir uždavinius. Federacija savarankiškai 
sprendžia, kaip naudoti lėšas ir turtą.  Lėšų naudojimą tikrina Kontrolės komisija. 

48. Federacija už savo prievoles atsako jai priklausančiu turtu. Federacija neatsako už savo narių 
prievoles, o nariai neatsako už  Federacijos prievoles. 

49. Federacija gali steigti materialinės pašalpos, labdaros, bedarbystės, draudimo, streikų ir kitokius 
fondus. 

            
 

VIII. VIEŠOS INFORMACIJOS SKELBIMO IR PRANEŠIMO TVARKA 
51. Federacijos pranešimai ir skelbimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 

nustatyta tvarka ir terminais. 
52. Vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami registrų centro informaciniame leidinyje. 
 

IX. FEDERACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS IR SUSTABDYMAS 
 
53. Nutarimą dėl Federacijos reorganizavimo ar likvidavimo priima Suvažiavimas 2/3 delegatų balsų. 
54. Federacijos likvidavimo pagrindu taip pat gali būti teismo sprendimas. 
55. Federacija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
  

 
Pirmininkė                                                                                                      Dalia Jakutavičė                                                                        


